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Endelig dagsorden 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København 

22. marts 2017, kl. 17.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, Frederiksberg C 

 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering 

5. Indkomne forslag 

a. Fra Ole Ejdrup Christensen: 
- Hvert år på generalforsamling offentliggøre bestyrelse som en del af regnskabet en 
beregning, der viser a) hvor meget kontingent og eventuelt andre indtægter de enkelte 
hold bidrager med til HSK med og b) hvor mange omkostninger, direkte som indirekte de 
enkelte hold koster at drive. Indtægter og omkostninger for hvert hold specificeres. 
- Opgørelsen offentliggøres på HSK's hjemmeside HSK.dk sammen med regnskabet og 
referatet fra generalforsamlingen 
- Forslaget er indsendt af Ole Ejdrup Christensen. Begrundelsen for forslagene er et ønske 
om mere åbenhed i HSK 
 
Bestyrelsen for Hovedstadens Svømmeklub anbefaler, at der stemmes nej til forslaget.  
 
HSK udbyder over 500 hold og det vil være et meget kompliceret regnestykke at regne 
direkte og især indirekte omkostninger ud for hvert hold. Der bliver udført overordnede 
beregninger, bl.a. er break even på et typisk svømmeskolehold omkring 7-8 tilmeldte ud af 
15 mulige. Men igen så varierer det, eks. kan break even være lidt højere på et hold der 
træner flere gange om ugen. På specifikke projekter, vi eks. har søgt tilskud til, bliver der 
lavet projektregnskaber i forholdt til afregning overfor kommune, samarbejdspartnere m.v. 
 
Alle medlemmer kan allerede i dag, ved henvendelse til HSK kontoret, få udleveret et 
eksemplar af regnskabet.  
 
Referater fra generalforsamlinger er altid blevet offentliggjort på HSKs hjemmeside. HSK 
har dog skiftet hjemmeside i sommeren 2016 og i den forbindelse er tidligere referater ikke 
blevet overført. Det vil de blive fremadrettet.  

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  

a. Kasserer Alex Broksø er på valg og afgår. Bestyrelsen indstiller Otto Vinther 
Christensen. 
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7. Valg af et bestyrelsesmedlem  

a. Anne Marie Zinck er på valg og villig til genvalg.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for svømmeskolen og afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 
i. Indstillet til valg er Karina Marcher Holm og vakant plads. 

b. Konkurrenceafdeling 
i. Indstillet til valg er Mogens Frost og Jesper Kruse. 

c. Masters 
i. Indstillet til valg er Bo Hyllested. 

d. Vandpolo 
i. Indstillet til valg er Katrine Cohen. 

e. Synkroafdelingen 
i. Indstillet til valg er Dorthe Drauschke.  

9. Valg af suppleant 

a. Der kan vælges to suppleanter.  
 

10. Valg af intern revisor 

a. Bestyrelsen indstiller iht. til vedtægter, at der ikke vælges interne revisorer. 

11. Eventuelt 

a. Indstilling af kandidat til Hermes Byggefonds bestyrelse:  
 
HSKs bestyrelse har indstillet, at Alex Broksø repræsenterer fonden.  

 

  


