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Endelig dagsorden 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København,  

23. marts 2019, kl. 10.00 

Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg 

 
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 
Der er rettidigt indkommet forslag fra Martin Fuhrmann: 
Jeg mener, at det er vigtigt, at forretningsudvalget (FU) består af de personer, som 
tegner klubben ud ad til, dvs. formand og kasserer, samt de ”tunge” poster 
økonomisk set – både på indtægtssiden og på udgiftssiden. Jeg foreslår, at FU 
sammensættes af: formand, kasserer, konkurrenceafdelingen (som udgør en stor 
del af klubbens samlede udgifter) samt svømmeskolen (som udgør over halvdelen 
af alle klubbens indtægter).  
 
I dag består FU af (§9, stk. 6): formand, næstformand, kasserer samt yderligere et 
bestyrelsesmedlem som udgør foreningens forretningsudvalg, og fordeler de 
enkelte arbejdsopgaver imellem sig. 
 

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  
a. Kasserer Otto Vinther Christensen er på valg og villig til genvalg. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlem  

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  
a. Svømmeskoleafdelingen 

i. Indstillet til valg er Karina Marcher Holm og Morten Hvidberg. 
b. Konkurrenceafdeling 

i. Indstillet til valg er Jesper Kruse og Merete Reinholdt. 
c. Masters 

i. Indstillet til valg er Bo Hyllested. 
d. Vandpolo 

i. Indstillet til valg er Katrine Cohen. 
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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.    
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