Referat
Generalforsamling for Hermes Svømmefond,
22. marts 2017, kl. 18.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966
Frederiksberg C

1. Valg af dirigent og referent
Marianne Eltong Gade blev valgt som dirigent og Lars Sørensen som referent.
Marianne konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning
I fravær af formanden gav næstformand Jan Kragerup beretning.
Der er – heller ikke i år – meget at sige om Svømmefonden.
Da vi for et par år siden stiftede Svømmefonden – var det med den ’Svømmefond’, som
blev stiftet for mange år siden, da Hermes solgte Amager Helgoland til Københavns
Kommune, som forbillede. Dengang havde man nogle penge, som skulle anbringes. Vi
troede jo, at vi i forbindelse med salget af Hermeshallen ville få en pose penge. Det gik jo
anderledes – bedre – vi fik en ny svømmehal, en ny gymnastikhal og nye kontor- og
klublokaler. Men altså ingen penge.
Så igen i 2016 har Hovedstadens Svømmeklub brugt Svømmefonden som en slags
”pengeskab”, hvor de penge, der skal bruges senere på året placeres på fondens cvr. nr.
Dette for at sikre, at vi ikke overskrider statens garantigrænse på ca. 750.000 kr. på
indestående i banker. Og det vil kassereren fortælle lidt mere om.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til orientering
Regnskabet gav et underskud på 3.114 kr. Underskuddet skyldes finansielle omkostninger.
Under udarbejdelse af regnskabet for 2016 er det blevet synligt, at regnskabet ikke er ført
hensigtsmæssigt, dog naturligvis ikke forkert. Det vil der blive rettet op på når regnskabet
for 2017 udarbejdes. Her tænkes på, at det i regnskabet står opført sådan, at HSK skylder
Svømmefonden penge via en mellemregning. Det gør HSK ikke.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag rettidigt.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer jf. § 4
Generalforsamlingen valgte Jan Kragerup og Bo Hyllested.
6. Eventuelt
Ingen kommentarer.
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