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Endelig dagsorden 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København 

onsdag 9. september 2020, kl. 18.00  

Frederiksberg Hallerne, Jens Jessensvej 20, 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 
Forslag 1: Sammensætning af bestyrelsen ved valg af nye kandidater (§6 stk. 6). 

Forslag 2: Ændring af fuldmagtsregler (§6 stk. 14). 

Forslag 3: Mulighed for børn at svømme 2-3 gange ugentligt. 

Forslag 4: Synliggørelse af referater af bestyrelsesmøder. 

Forslag 5: Synliggørelse af referater af FU-møder. 

Forslag 6: Konsekvens ved manglende deltagelse som forældre i konkurrenceafdelingen. 

Forslag 7: Videreudvikling af HSK’s sociale ansvar og værdien ”svømning for alle”. 

Forslag 8: Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 

Forslag 9: Aktivrepræsentant til bestyrelsen.  

Forslag 10: Holdtrivsel som en del at trænerevaluering. 

Forslag 11: Ændring af vedtægter om bestyrelsessuppleanter. 

 
Uddybning af forslag ses her. 
 

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  
a. Formand Allan Nyhus er på valg og villig til genvalg.  

 
Præsentation af kandidaterne på valg. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlem  

a. Marianne Eltong Gade er på valg og villig til genvalg.  
b. Jonas Nøddekær opstiller som kandidat.  

 
Præsentation af kandidaterne på valg. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

https://www.hsk.dk/media/4186/oversigt-forslag-til-generalforsamling-august-2020.pdf
https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
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a. Svømmeskoleafdelingen 
i. Indstillet til valg er Morten Hvidberg og Jens Nærvig Pedersen. 

b. Konkurrenceafdeling 
i. Indstillet til valg er Martin Fuhrmann og Merete Reinholdt. 

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 i alt to suppleanter til bestyrelsen, den ene vælges i lige år og den 
anden i ulige år. 

i. Lene Kjer Rasmussen er på valg og villig til genvalg. 
ii. Michael Andersen opstiller som kandidat.  

iii. Karina Marcher Holm opstiller som kandidat. 
 
Præsentation af kandidaterne på valg. 
 

10. Valg af intern revisor 

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

11. Eventuelt.   

 

Tilmelding 

For at sikre, at generalforsamlingen kan afvikles iht. coronareglerne og at der dermed er 

tilstrækkelig plads i de bookede lokaler, henstiller bestyrelsen til, at deltagere inden 8. september 

tilmelder sig på info@hsk.dk.  

 

 

Jf. vedtægternes § 6, stk. 14 kan der stemmes med fuldmagt  

Kravene til en gyldig fuldmagt kan ses her.  

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstilles til, at fuldmagter indsendes 

til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på info@hsk.dk inden generalforsamlingen. Fuldmagter kan 

også medbringes til generalforsamlingen.  

  

https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
mailto:info@hsk.dk
https://www.hsk.dk/media/4191/indholdskrav-til-fuldmagt-september-2020.docx
mailto:info@hsk.dk
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Endelig dagsorden 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg  

onsdag 9. september 2020, kl. 18.00 

Frederiksberg Hallerne, Jens Jessensvej 20, 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 
Forslag 1: Sammensætning af bestyrelsen ved valg af nye kandidater (§6 stk. 6). 

Forslag 2: Ændring af fuldmagtsregler (§6 stk. 14). 

Forslag 3: Mulighed for børn at svømme 2-3 gange ugentligt. 

Forslag 4: Synliggørelse af referater af bestyrelsesmøder. 

Forslag 5: Synliggørelse af referater af FU-møder. 

Forslag 6: Konsekvens ved manglende deltagelse som forældre i konkurrenceafdelingen. 

Forslag 7: Videreudvikling af HSK’s sociale ansvar og værdien ”svømning for alle”. 

Forslag 8: Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 

Forslag 9: Aktivrepræsentant til bestyrelsen.  

Forslag 10: Holdtrivsel som en del at trænerevaluering. 

Forslag 11: Ændring af vedtægter om bestyrelsessuppleanter. 

 
Uddybning af forslag ses her. 
 

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  
a. Formand Allan Nyhus er på valg og villig til genvalg.  

 
Præsentation af kandidaterne på valg. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlem  

a. Marianne Eltong Gade er på valg og villig til genvalg.  
b. Jonas Nøddekær opstiller som kandidat.  

 
Præsentation af kandidaterne på valg. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

https://www.hsk.dk/media/4186/oversigt-forslag-til-generalforsamling-august-2020.pdf
https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
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a. Svømmeskoleafdelingen 
i. Indstillet til valg er Morten Hvidberg og Jens Nærvig Pedersen. 

b. Konkurrenceafdeling 
i. Indstillet til valg er Martin Fuhrmann og Merete Reinholdt. 

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 i alt to suppleanter til bestyrelsen, den ene vælges i lige år og den 
anden i ulige år. 

i. Lene Kjer Rasmussen er på valg og villig til genvalg. 
ii. Michael Andersen opstiller som kandidat.  

iii. Karina Marcher Holm opstiller som kandidat. 
 
Præsentation af kandidaterne på valg. 
 

10. Valg af intern revisor 

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

11. Eventuelt.   

 

Tilmelding 

For at sikre, at generalforsamlingen kan afvikles iht. coronareglerne og at der dermed er 

tilstrækkelig plads i de bookede lokaler, henstiller bestyrelsen til, at deltagere inden 8. september 

tilmelder sig på info@hsk.dk.  

 

 

Jf. vedtægternes § 6, stk. 14 kan der stemmes med fuldmagt  

Kravene til en gyldig fuldmagt kan ses her.  

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstilles til, at fuldmagter indsendes 

til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på info@hsk.dk inden generalforsamlingen. Fuldmagter kan 

også medbringes til generalforsamlingen.  

 

https://www.hsk.dk/media/4187/praesentation-af-kandidater-paa-valg-til-generalforsamling-august-2020.pdf
mailto:info@hsk.dk
https://www.hsk.dk/media/4191/indholdskrav-til-fuldmagt-september-2020.docx
mailto:info@hsk.dk

