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1. Valg af dirigent og referent
Michael Andersen blev valgt som dirigent og Lars Sørensen som referent.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om tilladelse til at afholde Hovedstadens
Svømmeklub Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub Københavns
generalforsamlinger samtidigt.
Generalforsamlingen godkendte det forslag.
Michael gennemgik også planen for Foreningens Dag, som er blevet flettet ind i den
formelle og vedtægtsbestemte dagsorden. Det kommer praktisk til at foregå sådan, at
dirigenten afbryder generalforsamlingen i perioder. Foreningens Dag vil give
medlemmerne mulighed for at få indflydelse på bestyrelses årsplan, prioriteringer og de
temaer, som skal drøftes af bestyrelsen.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Formandens beretning:
Om klubben, generalforsamling og frivillighed
Efter generalforsamlingen i marts 2017, modtog jeg en mail fra en forælder til en af vores
konkurrencesvømmere. Michael skrev at han oplevede generalforsamlingen som en
ekspeditionssag og at han manglede mulighed for og plads til dialog med jer, de
fremmødte til generalforsamlingen. Det skete så igen sidste år, i 2018, da var det inden
generalforsamlingen, at vi modtog en mail fra Michael, hvor han undrede sig over at vi
fastholdte at afvikle generalforsamlingen på en time, for som han skrev:
”Generalforsamlingen er jo det eneste tidspunkt medlemmerne møder bestyrelsen samt
det eneste sted, hvor foreningen mødes på tværs af afdelingerne”.
Jeg er glad for du holdt fast Michael, for du havde jo fuldstændig ret. Vores
generalforsamling var halvkedelig og ekspeditionsagtigt. Jeg er derfor glad for, at du det
sidste år har været med til at udarbejde et nyt format og ny stil for generalforsamlingen.
Og her står vi så i dag, på foreningens dag. Og jeg har glædet mig til i dag, og til at vi
sammen skal udvikle HSK. Og jeg glæder mig til at se, hvor vi ender de kommende år med
frivillig- og medlemsinddragelse. Man tror måske, at i en stor klub som vores, der er det
nemt at finde frivillige og inddrage medlemmer. For det er jo ikke medlemmer vi mangler.
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Men netop vores størrelse og måske også det manglende lokale tilhørsforhold gør det
svært. Det er svært for den enkelte forælder eller det enkelte medlem at vide hvor man
kan bidrage. Hvis man altså overhovedet ved at det er en forening man er medlem af og at
man kan godt kan bidrage. HSK er jo en stor og lidt uoverskuelig størrelse hvis man ikke lige
kender klubben.
Dagen i dag bliver et forsøg på at skabe en struktureret inddragelse af medlemmerne og
inden længe har vi også ansættelsen af en frivilligkoordinator på plads. En person der skal
arbejde med at udvikle frivillighed og medlemsinddragelse i Hovedstadens Svømmeklub. Så
alt i alt er det noget jeg venter mig meget af de kommende år. Og tak til jer der er kommet
i dag, og tak til jer der har stillet forslag og temaer, det ser jeg frem til at vi sammen skal
debattere lidt senere i dag.
Det er ikke nemt at være forening i Københavns Kommune i øjeblikket. Vi bliver hele tiden
udfordret af mindre opbyggelige sager som fx gebyrsagen, hvor kommunen planlægger at
lade alle foreninger betale for deres tider i hallerne. Der har været rengøringssagen, hvor vi
blev stillet i udsigt, at vi skulle gøre hallerne rene, føre opsyn osv. Det har kommunen
heldigvis taget af bordet igen. Kommunen har indført nyt bookingsystem uden, at lade os
foreninger være med til at teste den endelige version. Jeg kunne blive ved. Ønsket til
kommunen er mere reel dialog og samarbejde. Tak.
Svømmehaller – er et fast tilbagevende punkt i min beretning. Det er ikke kun i 2018, at
Hovedstadsområdet mangler svømmehaller. I 1920'erne beklagede den lokale
svømmeforening sig også over manglen på svømmehaller. Og med god grund. Der var
nemlig slet ingen.
Forgængeren for Hovedstadens Svømmeklub, hed Gymnastik- og Svømmeforeningen
Hermes, der blev stiftet i 1874. Det var før man begyndte at bygge svømmehaller i
Danmark. Undervisningen, træning og konkurrencer foregik i det fri og på datidens
badeanstalter. Man selvom der, ligesom i dag, var masser af havvand at boltre sig i, blev
der nu alligevel efterlyst en rigtig svømmehal:
Fra Hermes 50 års jubilæumsskrift 1924:
…og med et Suk konstaterede jeg atter, hvor langt vi i den Retning staar tilbage for alle
andre større Byer i Skandinavien. I en By som Kristiania (Oslo) med ca. 130.000 Indbyggere
har man altsaa Svømmehal, i Stockholm og Malmø endda flere, men Hovedstaden i
Danmark med ca. ¾ Million indbyggere savner stadig en saadan, skønt den ofte offentligt
har været paa Tale, og skønt man har set endda flere Projekter afbildet. Hvor bliver disse
Projekter da af? Eller hvor bliver de begravede, maa man vel hellere spørge?"
Ordene er fra daværende næstformand i Hermes K.E. Fredericksen (formand fra 19261929) skrevet i Hermes 50 års Jubilæumsskrift fra 1924.
Selvom der ikke var svømmehaller i Hovedstaden, skulle svømningen passes, men at det
ikke altid var en fest, vidner dette udsagn fra Henning Lindstrøm (født 1920) om:
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" Fra 3. kl. skulle vi lære at svømme på badeanstalten ved Langebro. Det er et under, at jeg
ikke brækkede halsen. Jeg sprang nemlig på hovedet i bassinet, som desværre havde
træbund. Det var jeg ikke vant til i Århus i sommerferien, hvor min sommerferiefar var
svømmelærer. Men kanalvandet grundlagde nok den kroniske mellemørebetændelse, som
skolesvømningen på Helgoland i Svanemøllebugten holdt vedlige. Ikke langt fra
badeanstalten udmundede "Kloakapri". I slutningen af 20-erne var far sekretær i
Københavns Svømmeunion. Ved de store svømmestævner solgte vi drenge programmer og
kunne derfor se bademestrene fiske de værste uhumskheder op, inden tilskuerne kom."
(Henning Lindstrøm, pensionisterindringer fra 1995).
Den daværende næstformands beklagelser, over de manglende svømmefaciliteter, er
næsten som taget ud af nutiden. Nuvel, vi underviser ikke i nærheden at kloakken længere,
men der er stadig et massivt underskud af svømmehaller i Hovedstaden. Så i den forstand,
er alt stadig som i gamle dage.
Der er dog forbedringer på vej. Frederiksberg Kommune åbnede i sommeren 2017
Flintholm svømmehal, og i København er man på vej med svømmehal på Papirøen og i
Ørestad. Derudover har både Taarnby og Dragør kommuner svømmehaller på
tegnebrættet. Så alt i alt synes jeg vi er på vej mod bedre tider på svømmehalsområdet.
Tak. Afslutningsvis for min del af beretningen, vil jeg sige tak til alle vores dedikerede
frivillige. Det er en del af vores DNA at vi er en frivillig forening. Og uden jeres arbejde så
var vi ikke den samme klub.
Og tak til alle vores ansatte. Til vores ansatte på kontoret og i hallerne. I gør et fantastisk
stykke arbejde.
Også en tak til Team Bade/KBh Kommune, Frederiksberg Idræts Union/Fr.berg kommune,
Dansk Svømmeunion og alle andre samarbejdspartnere der er med til at skabe
Hovedstadens Svømmeklub.
Afdelingerne. Om lidt går vi over til at høre beretning fra vores forskellige frivillige i
Masters, forældrepanelet i svømmeskolen, synkro, vandpolo og konkurrence. Det er nyt, at
jeg lader afdelingerne selv fortælle om de vigtigste begivenheder i deres afdelinger.
Udspring, voksensvømning, tri-svømning, crawl-begynder, integration m.v. afholder ikke
selvstændige beretninger, men I skal vide at de alle er sprællevende derude i HSK
landskabet. Og sidste skud på stammen: 60+ (banko)
Masters – HSK Hermes Masters
2018 blev igen et godt år for mastersafdelingen.
Vi er ca. 60 medlemmer, som har mulighed for at træne 4 gange om ugen. Nogle få
svømmer 4 gange, en del svømmer 2-3 gange, nogle svømmer en enkelt gang. Alle gør det
pga. motionen og det sociale samvær – og omkring 20-25 vælger derudover at deltage i
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stævner i løbet af året. Der har i årets løb været KM, DM på både kort- og langbane, NM og
EM (der er skiftevis EM og VM). Nogle få deltager i andre stævner i ind- og udland bl.a.
Flensburg, Luxembourg, Mallorca.
Stævnedeltagelsen har resulteret i 20 DM-titler og en hel del DR, 6 NM og et par NR, 1 EM
og er par ER – og et VM (og VR) i issvømning. Vi har et medlem (æresmedlem, 79 år,
svømmet i 70), som på sine ældre dage supplerer svømningen i et opvarmet bassin med
svømning i iskoldt havvand.
Vi vil jo gerne holde fast i vores medlemmer og det kan vi jo gøre ved at tilbyde svømning
til alle aldersgrupper - et medlemskab af foreningen må jo meget gerne blive et livslangt
bekendtskab. Yngste medlem på mastersholdet er 23 år, man er jo først masters, når man
er 25, men det ’problem’ løser jo sig selv med tiden. Ældste medlem er 84.
Næste fredag er foreningens danske mestre fra 2018 inviteret til fest på Frederiksberg
Rådhus – og de 20 mastersmestre med ledsagere fylder godt op i rådhussalen.
Svømmeskoleudvalget / Forældrepanelet
Svømmeskoleudvalget har i løbet af året skiftet navn til Forældrepanelet. Med det nye
navn vil vi gerne signalere, at panelet er åbent for alle, som har en mening om, hvordan
deres børns svømmeundervisning kan blive endnu bedre, eller som bare har lyst til at være
en aktiv del af det frivillige arbejde i vores klub. For at være med i panelet, behøver man
ikke fagligt at vide noget om svømmeundervisning - for det er der mange andre i klubben
som gør.
Vi har i 2018/2019 siden sidste generalforsamling holdt fire møder. Vores møder følger
årets gang i svømmeklubben. I forsommeren 2018 talte vi om planlægning af ny
svømmesæson, om de forskellige haller og holdsammensætningen. Og efter sommer om
hvordan det gik med tilmeldingen til de udbudte hold, og om hvordan sæsonopstarten
forløb, ud fra hvad vi som forældre havde hørt, eller vi selv og vores børn oplevet.
I løbet af året har vi også af flere omgang givet vores input til ny svømmeskolestrategi.
Noget som altid har givet en god debat, og hvor vi er kommet godt omkring både stort og
småt. Fx om hvordan får vi flere frivillige med i foreningslivet, om hvor vigtige
instruktørerne er for børnenes tryghed og glæde ved at gå til svømning, om hvordan man
får venner til svømning, om hvad det betyder for syvårige børn selv at skulle klæde om i
omklædningsrummet.
Vi håber i det kommende år at få flere med i forældrepanelet. Vi har fået lavet ”flyers” om
panelet til at dele ud til interesserede forældre, og til svømmestævnet i marts var vi i
Emdrup og fortælle om panelet. Vores ambition er at få flere forældre med, så vi får
forældrestemmer fra både store og små børn på tværs af hold, og fra de mange forskellige
svømmehaller, der undervises i.
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Vi håber således i 2019/2020 at få et endnu stærkere forældrepanel og sammen med
klubbens andre frivillige og ansatte skabe gode oplevelser i vandet for vores mange børn i
svømmeskolen.
Synkro/kunstsvømning
I 2018 videreførte kunstsvømningsafdelingen bestræbelserne på at udvikle afdelingen på
både den organisatoriske og den svømmefaglige front.
Afdelingen er en lille afdeling med ca 30 svømmere og 3 trænere, som løfter både ugens
forskellige undervisninger ude i svømmehallerne og samtidig har fokus på de
udviklingsbehov, som afdelingen skal imødekomme.
Der har været - og er fortsat i 2019 - fokus på at sikre et stabilt og tæt samarbejde med
svømmeskolen om kendskabet til denne kreative og musikalske svømmeart og særlige
holddisciplin. I 2018 er dette arbejde blevet hjulpet på vej af afdelingens frivillige kræfter i
Dansk svømmeunions udviklingsprojekt for teen-svømmere, hvor der bla. er bidraget til
undervisningsmateriale om kunstsvømning, som kan indgå i svømmeskolernes
undervisning.
I 2019 er der også fokus på at udvikle uddannelse i afdelingen. Uddannelse, som kan
understøtte og opfylde flere formål. Der findes ikke en formel træneruddannelse i
kunstsvømning i Danmark. Vi arbejder derfor i afdelingen med at udvikle et specialiseret
uddannelsesmodul for de hjælpetrænere, som ellers alene sidemandsoplæres ude på
bassinkanterne. Denne indsats skal hjælpe med til at sikre gode trænerkræfter i klubben,
også fremadrettet.
Det er vores håb, at udvalgte dele af denne uddannelse også vil kunne anvendes af de
trænere/hjælpetrænere, som hver dag tager hånd om hundreder af svømmere i klubbens
svømmeskole og som derfor hver eneste dag møder en potentiel ny kunstsvømmer ude i
hallerne. Vi håber at kunne bidrage med inspiration og redskaber til at guide nye
svømmere ind i vores afdeling.
I 2019 videreføres også trænernes ambitioner for de eksisterende svømmernes faglige
niveauer. Trænerne udvælger i lighed med tidligere år en række træningslejre og stævner,
som vi tilbyder svømmerne at deltage i, ca. 6 stævner og 1-2 træningslejre om året. Dels
fordi konkurrencer for nogle svømmere virker motiverende og inspirerende. Dels fordi vi
oplever, at disse fælles oplevelser, arbejdet i den daglige træning med fælles mål og
holdånden får vore svømmerne til at glæde sig til at møde til træning og giver sporten en
ekstra social dimension.
På den organisatoriske front arbejder vi videre med at inddrage forældre og frivillige i
afdelingens aktiviteter. Det sker både ift. frivillighedsindsatsen ved de enkelte
arrangementer, hvor der løbende skal arbejdes med at sikre opbakning og det sker ift.
afdelingens udvalg, som generelt oplever både op- og nedture i frivillighedsarbejdet.
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I det synkrofaglige arbejde vil vi rigtig gerne i 2019 indgå et tættere samarbejde med gode
gymnastikkræfter i vores søsterforeninger i Flintholm. Vi arbejder for at omlægge vores
landtræning fra bassinkanten til gymnastiksalen og på denne måde sikre en fortsat
udvikling af gymnastik/ballet/musik aspektet i vores træningstilbud til svømmerne.
2019 bliver et godt år for afdelingen. Vi har på vores hold motiverede og engagerede
svømmere og vi har gode trænerkræfter, som har kendskabet, motivationen og erfaringen
med kunstsvømning på plads og har gode idéer til, hvordan vi skal udvikle på afdelingen. Vi
skaber langsomt – og baseret på frivillighed – nye løsninger på afdelingens vigtigste
udfordringer. Vi glæder os!
Vandpolo
2018 var et år med mange gode oplevelser og trofæer. Vores ungdomsafdeling er igen
vokset med mange medlemmer, bl.a. fordi vi har fået et nyt U11 hold, så vi har pt 54
medlemmer i ungdomsafdelingen. Æren for dette tilfalder i høj grad trænerne Maria E.
Jensen, Siri Holme Christensen og deres hjælpetrænere Caroline, Robert og Mikkel, men
også børnene selv og de engagerede forældre.
I maj var U13 til DM i Kastrup, og i november var U13 og U15 med til Ungdomspokalen i
Slagelse og i Nykøbing, hvor de fik spillet de indledende kampe men desværre ikke gik
videre men fik en masse erfaring. I februar gav al træningen og arbejdet med ungerne
pote, da U11 vandt bronze ved Lystrup Cup, og de to andre hold fik deres første sejre i hus.
I det kommende år skal vi fortsætte det gode arbejde og samtidig få forældresamarbejdet
til at blive endnu bedre.
I eftersommeren blev Nelli Zsigri Dyndgaard udtaget til U13-landsholdet der skulle til
Berlin. Her tog holdet pokalen med hjem. Hun er også netop blevet udtaget til U17landsholdet, der skal til Brno i slut marts.
Eliteherrerne fik til DM en 3. plads, hvilket gerne skulle blive bedre i år. Henover sommeren
blev der budt på trænerskifte, hvor Aslak Lyster er rykket fra at træne elitedamerne til at
stå for herreholdet. Den første store udfordring kom til Nordiske Mesterskaber for klub,
hvor det desværre kun blev til en 4. plads. Men til efterårets pokal blev det til guld på
hjemmebane, da holdet slog SSK/OSLF.
Dameholdet har også haft et fantastisk 2018. Aslak Lyster sluttede tiden med holdet af
med en DM-titel i juni. Herefter overtog Emma Morgen Jørgensen posten som træner for
holdet. Holdet begyndte den nye sæson med at tage til Nordiske Mesterskaber for klub i
Turku i Finland, hvor det blev til en flot bronzemedalje. Den blev fulgt op af
pokalmesterskabet i december måned, hvor holdet slog Tommerup. Holdet er pt. noget
udfordret af barsler, skader og udlandsophold, så i løbet af foråret vil kvinder i alderen 17+
fra hele HSK være inviteret til åbne træninger d. 3. april og d. 8. maj.
Vores mastershold er som sædvanligt meget selvkørende, men har heldigvis i år fået en fin
træner i Frederik Schwarz, en af holdets egne spillere. Holdet har været udfordret af
renoveringen i Hillerødgade, men har formået at holde sammen på de 26 spillere til trods.
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Vi har haft medlemmer afsted på både dommerkurser og trænerkurser i Danmark og i
Sverige, hvilket giver en masse til hele afdelingen.
2019 skulle gerne blive året, hvor vi fortsætter den gode udvikling i vandpoloafdelingen. Vi
skal fortsat satse på medlemsfremgang, gode sportslige resultater, og så skal vi især se på
udvikling af trænere, da det traditionelt set altid er svært at finde trænere i vores
sportsgren, og vi skal se på at udbygge og strukturere vores frivillignetværk, bl.a. blandet
forældremassen.
Konkurrencesvømning
Resultatmæssigt har det været det stærkeste år, klubben har haft. Specielt positivt på
seniorsiden har det været bemærkelsesværdigt, at vi har vundet flere holdkapmedaljer også nogle af de sjove af guld. Herudover havde vi hele tre svømmere og klubbens
cheftræner med til EM i Glasgow.
På årgangssiden fortsætter vi med at dominere, både individuelt og i holdkonkurrencerne.
Ved seneste DM for årgangssvømmere blev det i alt til 28 medaljer og for tredje år i træk
blev vi kåret som suverænt bedste klub.
Vi opnåede en fjerdeplads ved DM for hold i 2018 – det var andet i år træk. Måske er vi i
2019 dygtige nok til at veksle fjerdepladsen ud med en bronze.
På konkurrenceholdene Talent 2 og Talent 3 er man ikke fokuserede på at vinde medaljer,
men mere på den tekniske udvikling og at forbedre svømmernes færdigheder i vandet.
Dette arbejde er mindre målbart og mindre synligt, men ift. vores langsigtede
udviklingsplan er det målet at færdiggøre en måde, hvorpå vi synligt kan anerkende
svømmerne for deres tekniske kunnen, inspireret af de farvede bælter fra kampsporten.
Klubben har traditionen tro stået for afholdelsen af Danish Open i Bellahøjbadet, hvilket
også er tilfældet i dette forår. Derudover var vi vært for DM for årgangssvømmere på
langbane fire dage i juni-juli sidste år. Her gæstede over 600 svømmere plus trænere,
holdledere og officials København, en stor del overnattede, og de fleste blev bespist tre
gange dagligt. Det var et stort og meget vellykket arrangement, der kun kunne lykkes pga.
de frivilliges indsats.
Hvad angår frivillige så har K-afdelingen desværre ind imellem en udfordring med at få
engageret nok forældre til afholdelse af stævner, træningslejre mm. DÅM-L var et godt
eksempel på, når det lykkes, mens der andre gange har været risiko for aflysning pga.
manglende opbakning (især fra nogle af holdene).
Konkurrenceafdelingen har desuden haft nogle udfordringer i forhold til udtagelseskriterier
ved stævner, hvor klubben og forældre/svømmere har haft divergerende opfattelser af
udvælgelsesmetoder og håndteringen af disse. Forældrene ønsker dels klarere
udtagelseskriterier, dels at undgå situationer, hvor kun en meget lille del af et hold ikke
kommer med resten af gruppen. Emnet behandles i bestyrelsen, og der er en dialog i gang.
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I den forgangne sæson har vi også haft meget fokus på at færdiggøre afdelingens
langsigtede udviklingsplan. Målet er, at vi kan ”udgive ” den i denne sæson, altså i ét
samlet dokument, som klubben kan se og forholde sig til. Vi vil gerne kunne vise klub og
omgivelser, at vi arbejder ud fra én samlet plan. Udgivelse af udviklingsplanen vil også
sikre, at vi bliver mindre afhængige af enkeltpersoners stop i klubben.
Ift. fremtiden er vi ved at få godt styr på strukturen, den er ved at være på plads. Øvelsen
er også lidt ikke at ændre for meget hele tiden. Samtidig er vi dog stadig også skrøbelige
ift., at vi har ”huller” i årgangene. Dvs. vi skal fortsat have fokus på en talentpipeline fra
Teknikskole og fra de yngre talenthold (og hjælpe familierne omkring svømmerne med at
forstå hvad der er forskellen mellem de forskellige lag, vi er dog fortrøstningsfulde).
***
Der var spørgsmål om de planlagte svømmerhaller i Københavns Kommune bliver
konkurrencehaller og dermed 50 m bassiner. Allan svarede, at de planer som vi er indviede
i, ikke omfatter at svømmehallerne bliver velegnede til konkurrencehaller. De bliver heller
ikke 50 m haller. Allan nævnte dog, at der laves lobbyarbejde på en 50 m hal i
nordhavnsområdet.
Allan nævnte til afdelingsberetningerne, at det er vigtigt at fx synkro og vandpolo bliver
tænkt ind i de kommende svømmehalsbyggerier.
Karina, konkurrenceforældre, opfordrede til inddragelse af vandpolo i
konkurrenceafdelingens alternative træningspas og sociale indslag. Det kan blive til fælles
nytte.
Om rekruttering af frivillige i svømmeskolen, så er det til svømmeskolestævnerne blevet
nemmere at rekruttere frivillige stævnehjælpere. Men der mangler stadig et stykke vej på
at få inddraget forældrene i forældrepanelet.
Konkurrenceforældre Lars H. Nielsen opfordrede klubben til at se på at skabe og deltage i
flere stævner for KP Guld og T3. Lige nu mangler der stævner. Årsagen er, at Dansk
Svømmeunion har ændret mange ting på årgangssvømmere, så der mangler lige nu en del
svømmestævner at vælge ud fra. Derudover blev der talt om, at det er vigtigt at huske at
stævner er en vigtig motivationsfaktor for konkurrencesvømmerne.
Allan spurgte ind til status på frivillighed i konkurrenceafdelingen. Martin Fuhrmann
svarede, at det generelt går godt pga. den struktur og det system som er blevet bygget op.
Dog er der naturligvis visse udfordringer på udvalgte hold, som mangler frivillige. Det
arbejder afdelingen løbende på at håndtere.
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.
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3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasseren havde fået forfald pga. sygdom i nær familie. Dirigenten bad om
generalforsamlingens tilladelse til at foreningens controller Susanne Mortensen gennemgik
regnskabet. Generalforsamlingen godkendte denne ændring.
Resultatopgørelsen viser, at vi i 2018 gav et underskud på 890.000 kr. Klubbens drift er
sund og rask. Årsagen til underskuddet er en momsbetaling på indflytning, som er taget
100 % med i 2018. Uden ekstraordinære poster ville der have været et mindre overskud.
Momsbetalingen skyldes lidt mere uddybende, at Hermes Byggefond, som ejer 3. og 4. sal i
Flintholm, skal betale moms af den erhvervede ”ejerlejlighed”. De to klubber i Hermes
Byggefond, Hermes Gymnastik og Hovedstadens Svømmeklub, har besluttet, at betale hver
sin andel. Vores andel af den samlede momsregning forventes at udgøre 1.380.000 kr.
Derudover mindre stigninger og ekstraordinære omkostninger til medlemssystem,
personaleomkostninger, flere medlemmer, giver flere hold og dermed skal der også
ansættes flere trænere.
Kontingentindtægterne stiger som følge af Flintholm Svømmehals fulde indkøring i 2018.
Hillerødgade har været lukket siden februar 2018, hvilket påvirker negativt. Derfor ekstra
godt, at vi stadig har en flot fremgang og rundede 10.000 medlemmer i 2018.
Spørgsmål om medlemssystemet også er en af årsagen til kontingentstigningen? Det er
bestyrelsens og kontorets opfattelse, at det er med det nye medlemssystem, at det blevet
nemmere at finde ledige hold nær ens bopæl, gør, at vi hurtigere får solgt lidt mere
perifere hold. Derudover havde vi sidste år en ret problemfri tilmelding i juni. Hvilket også
gav os flere tilmeldte.
Spørgsmål om reserverede midler fra fx EM 2017, sponsorstævne og svømmekonto. De
penge står øremærkede placeret på balancekonti, dvs. de ikke er medtaget i årsresultatet.
Om balancen. Vi er meget likvide, fordi vi tidligt på sæsonen i store træk får alle
kontingenter ind. Dem administrerer vi forsigtigt og med omhu resten af svømmesæsonen.
Egenkapitalen er nu på 5,8 millioner. Allan understregede, at med vores størrelse, er det
vigtigt, at vi har ”stødpude” kapital, som gør, at vi kan tåle at have en lukket svømmehal
uden at skulle afskedige medarbejdere. Bestyrelsen har tidligere vurderet, at en minimums
egenkapital for en forening med vore størrelsen vil være på 4-4,5 millioner.
Gennemgang af ”tal på tværs” – i hovedoverskrifter. Der er god sammenhæng mellem
stigningen i kontingenter og stigningen i antal medlemmer, dvs. stigningen ikke skyldes
stigning i kontingenter. De har været holdt i ro.
Momsforpligtigelsen gør, at ”lagkagen” vedr. administrationen fylder mere end tidligere år.
Helt generelt vises de grafiske oversigter (på præsentation), en klub i stærk udvikling. Der
er på drift og udvikling af aktiviteterne flot fremgang. Det er pga. enkeltstående
begivenheder og påvirkninger, at årsresultatet ender negativt.
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Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til
orientering
Kasseren havde fået forfald pga. sygdom i nær familie. Dirigenten bad om
generalforsamlingens tilladelse til at foreningens controller Susanne Mortensen gennemgik
regnskabet. Generalforsamlingen godkendte denne ændring.
Der er budgetteret med et nulresultat for 2019. Dvs. et lille minus på ca. 50.000 kr.
Det er dog et ”stærkt budget”, som har muliggjort, at afdelingerne kan fortsætte med at
have høje aktivitetsniveauer. Årsagen er, at der er indregnet øge kontingentindtægter (ikke
stigning i kontingentets pris) som følge af flere medlemmer. Det muliggør, at vi fortsat kan
udvikle kursus, aktiviteter, IT og samtidig gøre det lidt mere attraktivt at være ansat som
deltidstræner hos HSK.
Dog er der jf. bestyrelsesbeslutning ikke indregnet en effekt af lukningen af Damsøbadet.
Det kommer meget sandsynligt til at betyde, at klubben kommer til at give et underskud på
6-700.000 kr. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at klubbens opsparede egenkapital kan
benyttes i sådanne situationer, hvor haller lukket på grund af planlagte renoveringer eller
også pga. uforudsete hændelser.

5. Indkomne forslag
a. 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.
Allan uddybede forretningsudvalget funktion i hverdagens drift og gav eksempler
fra kommissoriet. Reelt mødes FU meget sjældent. Det er ca. 1½ år siden, at FU
sidst har afholdt møde. Allan mener ikke, at FU sammensætning skal bestå af
udpegede afdelinger. Vi er fælles om at træffe beslutninger på vegne af hele
klubben. Bestyrelsen kan jf. kommissorie og forretningsorden for bestyrelsen reelt
uden vedtægtsændring beslutte sig for den sammensætning, som Martins forslag
handler om.
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Generalforsamlingen spurgte om FU reelt har udlevet sig selv pga. de få møder.
Måske skulle kommissoriet skrives om, og måske skulle bestyrelsen tage opgaven
med at få redefineret rammerne for FU. Er tiden måske løbet fra FU?
Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen opgaven med at få redefineret og
diskuteret FU’s fremtidige rolle og FU’s kommissorie.
6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)
a. Kasserer Otto Vinther Christensen er på valg og villig til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Otto.
7. Valg af bestyrelsesmedlem
a. Anne Marie Zinck er på valg og villig til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Anne Marie.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne
a. Svømmeskoleafdelingen
i. Indstillet til valg er Karina Marcher Holm og Morten Hvidberg.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Karina Marcher Holm og
Morten Hvidberg.
b. Konkurrenceafdeling
Indstillet til valg er Jesper Kruse og Merete Reinholdt.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Jesper Kruse og Merete
Reinholdt.
c. Masters
Indstillet til valg er Bo Hyllested.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Bo Hyllested.
d. Vandpolo
Indstillet til valg er Katrine Cohen.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Katrine Cohen.
e. Synkroafdelingen
i. Indstillet til valg er Dorthe Drauschke.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Dorthe Drauschke.
9. Valg af suppleant
a. Der kan vælges to suppleanter.
Der vælges én suppleant hvert år.
Lars H. Nielsen stillede op som suppleant.
Generalforsamlingen valgte Lars.
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10. Valg af intern revisor
a. Bestyrelsen indstiller iht. til vedtægter, at der ikke vælges interne revisorer.
Generalforsamlingen godkendte, at der ingen interne revisorer blev valgt.
11. Eventuelt.
a. Ingen yderligere bemærkninger.

Dirigenten afsluttede hermed den formelle del af generalforsamlingen.
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