Odense, d. 26/3 2019

Referat, ordinær generalforsamling i H2Odense, tirsdag d. 26/3 2019
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Klaus Andresen
Næstformand: Jane Refer
Kasserer: Christina Grønning
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Bo Pedersen, Anja Færgemann, Klaus Floor, Lars Stahl, Lærke Ostenfeldt

Tilstedeværende medlemmer:
21 aktive/forældre, 4 passive

Velkomst ved formand Klaus Andresen
1. Valg af dirigent og referent.
Matias Popp fra Focus Advokater er valgt som dirigent.
Pernille Kokholm er valgt som referent.
Det konstateres, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Kunstsvømning:
-

Afdelingen har et stabilt medlemstal. Kunstsvømmerne deltager i diverse stævner, og gør det godt.
De to nuværende kunstsvømmertrænere har meddelt, at de ønsker at stoppe inden for det næste
år. Man er derfor i gang med at finde nye trænere der kan overtage.
Man ønsker at kunstsvømningsafdelingen vokser.

Vandpolo:
-

-

Fra den kommende sæson, er vandpoloafdelingen gået sammen med FREM’s afdeling. Det betyder
bl.a. et bedre tilbud til udøverne. Fx et ungdoms- og et pigehold. Det giver desuden mulighed for at
stille 2 herre-senior hold i den bedste liga.
Man ønsker at arbejde videre på at udbygge afdelingen.
En del af aftalen om samarbejdet med FREM, er at H2Odenses spillere alle har en plads på holdet.
Vi har i efteråret haft et startfællesskab med Slagelse. Holdet har bl.a. vundet det DM.

Spg fra salen: Vores egne spillere følger med over – hvad betyder det?
Svar fra Klaus Andresen.: Medlemmerne er stadig registreret i H2Odense, hvor de betaler kontingent. De får
dog bedre træningsmuligheder, da de fremover skal træne sammen med FREM’s spillere.
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Kommentar fra salen: Man ønsker at det organiseres bedre, end da FREM’s konkurrencesvømmere begyndte at træne i H2Odense.
Svar fra Klaus Andresen: Det tager vi til efterretning.

Konkurrenceafdelingen:
-

Vi er allerede godt i gang med et samarbejde med FREM, og det vil man til stadighed gerne gøre
bedre, samt øge. Det startede en smule kaotisk, men det går bedre nu.
Der er på 2. holdet kommet nye trænere, da de to forhenværende er stoppet. Man er godt tilfredse
med de to nye trænere Ida og Kasey.
3. holdet er siden sidste generalforsamling blevet oprettet. Det samme gælder for HIIT-holdet, der
er det gamle Sprint-hold. Ændringen har betydet at HIIT-holdet har fået en bedre status, end
Sprint-holdet havde.

Spg fra salen: hvad er HIIT-hold?
Svar fra Klaus Andresen: Det betyder High intensity training, og skal forstås som intens træning ifht. de færdigheder man har. Niveauet tilpasses den enkeltes svømmers ønsker og færdigheder.
Den udvikling man har gang i, ønsker man fortsættes af en kommende nyansat direktør.
-

Partnerskabsaftale: Et fællesskab hvor gode holdninger udbredes. Her kommer man og får et inspirationsoplæg. Den indeholder desuden at samarbejde om eliten/talent med Odense kommune.
Det samarbejde betyder sparring fra kommunen, hvilket vi ser som en fordel sammenlignet med
andre foreninger, der ikke har dette samarbejde. Det har desuden givet os en større gennemslagskraft og troværdighed over for kommunen. Aftalen inkluderer udvikling af både svømmere og trænere. Derudover handler det om udvikling af klubbens kontor, samt økonomisk støtte fra Dansk
Svømmeunion (DSU) og kommunens side. Det betyder reelt set et løft for klubben.

-

Udvikling af den enkelte svømmer som et helt menneske – betydningen af dette gennemgås af formanden. Nøgleord er glæde, træning, motivation, udvikling, kammeratskab mfl. Der ligges til gengæld ikke helt så stort fokus på resultater, som man har gjort det tidligere.
Ligger fokus på udvikling, skal resultaterne nok komme med tiden. Dette er et signal der kommer
fra DSU, og det ønsker vi at følge.

Spg fra salen: Gælder denne partnerskabsaftale kun konkurrencesvømning?
Svar fra Klaus Andresen: Ja, det er kun selve svømmeafdelingen af konkurrencesvømningen, der er inkluderet.
Spg fra salen: Hvilken rolle kommer en ny direktør til at spille for de forskellige afdelinger?
Svar fra Klaus Andresen: En ny direktør ansættes til at arbejde med hele klubben. Vedkommende skal ikke
kun tage sig af konkurrenceafdelingen.
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Spg fra salen: Hvordan ønsker man, at svømmerne lærer om de værdier der ligger i partnerskabsaftalen?
Svar fra Klaus Andresen: Det er bl.a. en af de opgaver en ny direktør skal tage sig af. Ansvaret ligger både
hos svømmeren selv, hos træneren, hos klubben og hos forældrene. Hvordan det præcist skal foregå, har
man endnu ikke besluttet. Der er tanker om at uddanne de nødvendige folk til det, så de er i stand til at
give svømmerne de rette værdier.
Spg fra salen: Kan denne udvikling fx komme fra træneren?
Svar fra Klaus Andresen: Det vil i høj grad skulle gro ud fra træneren.
Spg fra salen: Hvordan defineres konkurrenceafdelingen? Hvem og hvor mange er en del af afdelingen?
Svar fra Klaus Andresen: Lige så snart man skifter fra svømmeskolen, vil man overgå til konkurrenceafdelingen. Partnerskabsaftalen er rettet mod de 12-18-årige i konkurrenceafdelingen.
Kommentar fra Anders Bo Pedersen: Før partnerskabsaftalen blev indgået, gennemgik konkurrenceafdelingen en større udvikling ifht værdigrundlag, så man var klar til at indgå en sådan aftale. Vi har været gennem
en større proces i form af en strategiudvikling, så man kan svare på, hvad det er man som klub gerne vil
fremadrettet. Dermed også sagt at vi som klub gerne vil have en holdning til hvilke værdier vores svømmere skal have.
Kommentar fra salen: man bør overveje at ansætte en direktør der bor i nærheden, da man ønsker at se
vedkommende i hallen ofte.
Spg fra salen: Har vi modtaget noget af den støtte der er tale om?
Svar fra Klaus Andresen: Ja, det har vi.

Svømmeskolen:
-

-

I svømmeskolen er trænerkoordinatoren ansat, til at tage sig af afdelingen. Vi har blandt andet øget
vores medlemstal siden sammenlægningen med 5-600 medlemmer. Medlemmerne er generelt tilfredse.
Som noget nyt er der i svømmeskolen blevet ansat halansvarlige. De er fx ansvarlige for at tage sig
af forældrehenvendelser i hallen, udfordringer på holdene, udvikling af trænerne, oprykning af
svømmerne med mere. De fungerer reelt som sparringspartnere i hallen. Det har haft en god effekt.

Spg fra salen: Gælder de halansvarlige kun for svømmeskolen?
Svar fra Klaus Andresen: Ja, det gør de.
-

-

Trænerkoordinatoren deltager i svømmeskoleledernetværk, der bl.a. omhandler udbredelse og indhentning af erfaring. Målet er fortsat at udvikle vores tilbud, så vi kan fastholde og tiltrække medlemmer.
Vi kan være stolte af vores svømmeskole. Der er ikke mange steder svømmeskolen fungerer så godt
som i H2Odense, hvilket vi bl.a. kan takke koordinatoren for.
Højme svømmehal skal renoveres, og lukkes derfor i et halvt år fra sommeren ’19. Den største udfordring er at finde plads til alle 588 svømmere i de 4 andre haller. Koordinatoren har gennem længere tid udviklet en plan, så vi forhåbentlig ikke mister så stort et antal medlemmer.
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-

De rekvisitter skolesvømningen har indkøbt, må ikke længere lånes af klubben, og
vi er derfor nødt til at indkøbe nye eller evt. lave en samarbejdsaftale. Vi ønsker at
lave et samarbejde, så det fungerer bedst muligt for alle, og der ikke skal opbevares dubletter i alle
haller.

Klubben generelt:
-

Klubchef-stillingen er blevet nedlagt, da man ønsker andre kompetencer. Man ønsker i stedet en
direktør, der kan varetage andre opgaver.

-

Vi har et tæt samarbejde med Fritid og Elite samt Odense Idrætspark, om fx udvikling og fornyelse
af faciliteter.

-

Vi har haft første møde med Jane Jegind, da man ønsker at søge indflydelse, og gerne vil være en
del af det politiske arbejde.

-

Vi deltager i møder med DSU hvor vi snakker om strategi og om muligheder særskilt for Odense.

-

Reelt har vi gang i en masse ting. Alt sammen som en del af udviklingen af en ny klub.

-

Vi ønsker at være en stor klub i Odense, så vi har mulighed for at sætte en politisk dagsorden, samt
have indflydelse i hallerne og i DSU. Det er det der er drivkraften for det der sker i Odense.

Spg fra salen: Indeholder partnerskabsaftalen noget omkring samarbejde med sportsskoler?
Svar fra Klaus Andresen og Anders Bo Pedersen: Det er ikke en del af aftalen, da det ligger et andet sted.
Det betyder for os, at vi får flere og flere tilbud, og det sætter vi pris på. Der er et godt samarbejde med andre sportsgrene inden for sportsskoler, og man kan se en fordel i at svømmesporten også bliver inkluderet i
aftalen. Vi har fået tilbudt at være en del af aftale, hvis vi en dag har en svømmer der passer ind.
Kommunen er klar, så snart vi er klar til at levere svømmere. Dette ser dog ikke ud til at være noget der
kommer op at stå inden for den nærmeste fremtid.
Spg fra salen: Hvor mange ansøgere har der været til direktør-stillingen?
Svar fra Klaus Andresen: Der har indtil nu været 3 ansøgere. Stillingsopslaget er stadig aktivt.

Formandens beretning er godkendt.

-

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Årsregnskabet er lavet ud fra samme principper, som F10 lavede sidste års regnskab. Det betyder
bl.a., at der i år er et sammenligningsgrundlag.
Regnskabet er påtegnet af både bestyrelse og revisor. Regnskabet er underskrevet, uden bemærkninger.
Den anvendte regnskabspraksis gennemgås.
Noget af det der er nyt, er feriepengeforpligtelse, der påvirker resultatet af årets regnskab med
156.000 kr. Dette har ikke tidligere været medtaget.
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Indtægter:
Samlede indtægter i 2018: 5.150.000 kr.
-

443.000 kr. ekstra i kontingentindtægter. Det betyder bl.a. også et øget aktivitetstilskud fra kommunen. En af konsekvenserne i øget tilskud, er at når man overstiger 400.000 kr., kræves det af
Odense Kommune at regnskabet gennemgås af en ekstern revisor.

-

Der er øget egenbetaling på konkurrenceafdelingen, der skyldes øgede aktiviteter i afdelingen.
Vi har haft ca. 180.000 kr. ekstra i indtægt på DM årgang, hvilket skyldes at vi har haft hele stævnet,
hvor vi i 2017 delte med Ringe svømmeklub.

-

AquaCamp har haft en samlet indtjening på ca. 18.000 kr. Dette forventes også at komme ind i
2019.

-

Sponsorindtægter: Vi har noget lavere sponsorindtægter, der skyldes tilskud fra Cabin Plant i 2017,
der ikke er gentaget i 2018.

Udgifter:
-

Stævneudgifterne er steget med 60.000 kr., der skyldes et højere aktivitetsniveau. Der er desuden
foretaget nogle uhensigtsmæssige beslutninger, der fx skyldes for sene beslutninger om overnatning.

-

Der har været et overskud på HCA-cup på ca. 120.000 kr.

-

DM-årgang har ikke givet helt det overskud man har ønsket, fordi man har været nødt til at købe sig
til maden, da det ikke var muligt at finde frivillige der kunne varetage opgaven.

-

Aquacamp: giver overskud, så de relativt høje udgifter til lønninger accepteres.

-

Øvrige arrangementer består fx af klubbens øvrige aktiviteter, som fx juleafslutning, Den Store
Svømmedag, trænerarrangementer, Bro til Bro, Fotodays m.fl.

-

Annonceudgifter er steget fra 3.000 kr. til 15.000 kr. Det er fx stævnefoldere, indkøb af skilte, indkøb af ting med logo på m.fl.

-

Årets resultat er et underskud på 25.000 kr.

Spg fra salen: Administrationsudgifter er steget. Hvad skyldes det?
Svar fra Christina Grønning: Det uddybes under noter.
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Gennemgang af noter:
-

Stævneudgifter er steget, hvilket kan forklares med en anden kontering fra F10’s side. Udgiften er
derfor ikke steget så meget som det ser ud til. Desuden skyldes det, at vi har deltaget i flere stævner.
Der har været en øget udgift på indkøb af tøj – det skyldes det sponsorat vi fik fra Cabin Plant, og
har derfor reelt ikke kostet klubben penge.

Spg fra salen: Hvad er indtægten på egenbetalingen til stævner?
Svar fra Christina Grønning: Den ligger på 410.000 kr., hvoraf udgiften har været større. Klubben betaler
differencen. Pengene til denne udgift kommer fx fra afholdelse af stævner.
-

Udgifter til materialer gennemgås.

-

Hal og vandleje er ikke blevet billigere siden 2017. Det er blot afregnet forkert i 2017, og derfor ser
tallet skævt ud.

-

Administrationsudgifter er steget. Disse gennemgås.

-

Personaleudgifterne er steget. Det kan fx forklares med de penge man nu sætter af til feriepengeforpligtelse, øget kørselsgodtgørelse, øgede lønudgifter fx til klubchefen, halansvarliges aflønninger, flere trænere i konkurrenceafdelingen, bl.a. pga de ekstra svømmere der kommer fra FREM,
aflønning af kunstsvømmertrænerne.

Spg fra salen: Har man gjort sig nogle overvejelser omkring lønudgifter i 2019, ifht at vi i 2018 har et underskud på 25.000? Især når man husker på forventelige større udgifter til en ny direktør.
Svar fra Christina Grønning: Ja. Det gennemgås under budget-gennemgang.
-

Gennemgang af tilgodehavender og likvide beholdninger, egenkapital samt gældsforpligtelser.
Regnskabet er godkendt.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse.
-

Vi budgetterer med en indtægt på 100.000 kr. mere end i 2018. Dem forventer vi fx at få via partnerskabsaftalen, øget medlemstilskud, stigning i egenbetaling til træningslejr. Vi forventer desuden
en stigning i sponsorindtægter.

Kommentar fra salen: Omhandlende sponsorkontrakter – det fungerede dårligt, så man ønsker at det forberedes, især hvis man ønsker en øget indtægt i 2019.
Svar fra Anders Bo Pedersen: Der er helt klart et potentiale for forbedring, som vi har fokus på.
Kommentar fra Klaus Andresen: Man opfordrer til, at et nyt sponsorudvalg oprettes, til at tage sig af sådanne opgaver. Gøres dette ikke, kan det have konsekvenser fx ifht til fremtidige træningslejre.
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-

Vi ønsker at indgå en kontrakt med DSU om afholdelse af fremtidige stævner, så
der er en fast flerårig aftale. Vi forventer dog ikke at DM-årgang kommer til Odense
igen, da der var for trangt i hallen ifht antallet af deltagere.

-

Direkte udgifter: vi ønsker at kunne nedbringe udgifterne, fx via bedre årsplanlægning, der betyder
en bedre pris, på fx overnatning.

-

Der forventes et fald i administrationsudgifter.

-

Der forventes en stigning i lønningsudgifter, primært ifht ansættelse af en ny direktør.

-

Det forventes at indtægter og udgifter udligner hinanden.

Kommentar fra salen: Det er ok, at der ikke forventes at vi tjener penge. Vi har en egenkapital vi kan bruge
af, og det forventes blot at tingene løber rundt.
Kommentar fra Anders Bo Pedersen: Ja, det er også bestyrelsens opfatning.

Budgettet for 2019 er godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
-

Der er 1 indkommet forslag, der motiveres af Klaus Andresen.
Samarbejde/sammenlægning med svømmeklubben FREM Odense.

Kommentar fra salen: Der ses en positiv mulighed for en evt. sammenlægning, men det ønskes at det klargøres, om der her er tale om samarbejde eller sammenlægning.
Svar fra Klaus Andresen: En evt. sammenlægning vil først ske efter en ekstraordinær generalforsamling. Her
er der blot tale om tilsagn om samarbejde.
Dette tilsagn er givet fra en enstemmig generalforsamling.
6. Valg:
- Lige år: Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
- Ulige år: Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en
suppleant.
- Som næstformand foreslås Jane Refer. Hun er valgt.
- Som kasserer foreslås Christina Grønning foreslået. Hun er valgt.
- Som bestyrelsesmedlemmer er Lars Stahl, og Klaus Floor foreslået. De er begge valgt.
- Kirsten Povlsen genopstiller ikke.
- Desuden opstiller Kirsten Jensen. Hun er valgt.
- Som 1-årig suppleant opstiller Thomas Christiansen. Han er valgt.
- Som 2-årig suppleant opstiller Kasper Hallenborg. Han er valgt.
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Som revisorer opstiller Gitte Christensen og Jan Kim Siksne Kaalund. Begge er valgt.
7. Eventuelt.
Kommentar fra salen: Man ønsker øget fokus på de frivillige – hvordan kan man gøre det mere attraktivt at
være frivillig? Det ønskes at bestyrelsen tager sig af dette.
Svar fra Klaus Andresen: Det er blandt andet tanken, at en kommende direktør skal have fokus på denne
opgave, da man er helt enig i at det er en vigtig opgave.
Spørgsmål fra salen: Øget fokus på de teenagere der stopper i konkurrenceafdelingen. Kan man tilbyde
dem andre muligheder, så man fastholder dem i klubben?
Svar fra Klaus Andresen: Dette ønskes også varetaget af en ny direktør.
Kommentar fra salen: Man kunne sende en mail om alternative tilbud ud til alle i klubben. Det behøver ikke
kun være til dem der er stoppet.
Svar fra Klaus Andresen: Ja, det kan man sagtens, og det ønsker man også.
Spg fra salen: Når Højme lukker, kan man så give kunstsvømmerne noget vand der er lige så godt, i en af de
andre haller?
Svar fra Klaus Andresen: Det vil man arbejde på.
Svar fra Anders Bo Pedersen: Det kan være man kan løse det, via samarbejdet med FREM, idet vi bedre kan
udnytte alle de muligheder vi har.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Referent: Pernille Kokholm

Dato:

Dato:

___________________________

__________________________________

Klaus Andresen

Christina Grønning
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