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Endelig dagsorden 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København og Frederiksberg 

26. april 2022, 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 
a. Bestyrelsens forslag om ændrede vedtægter 
b. Forslag fra Pernille Nøddekær om fuldmagter 
c. Forslag fra Susanne Glasius om fuldmagter 

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

a. Formand Allan Nyhus er på valg. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlem  
a. Marianne Eltong Gade er på valg og er villig til genvalg. 
b. Susanne Glasius opstiller som kandidat. 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 
i. Indstillet til valg er Peter Skyttegaard og Jens Nærvig Pedersen. 

b. Konkurrenceafdeling 
i. Indstillet til valg er Martin Fuhrmann og Bolette Weis Fogh. 

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

d. Vandpolo 
i. Indstillet til valg er Anja Boye. 

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

Ingen suppleant er indstillet.  
 
 
 
 
 

https://www.hsk.dk/media/4816/forslag-til-reviderede-vedtaegter-fra-bestyrelsen.pdf
https://www.hsk.dk/media/4811/forslag-til-vedtaegtsaendring-pernille-noeddekaer.pdf
https://www.hsk.dk/media/4813/susanne-glasius-vedtaegtsaendring_2022.pdf
https://www.hsk.dk/media/4815/allan-nyhus-formandskandidat-hsk-2022.pdf
https://www.hsk.dk/media/4810/marianne-motivation-hsk-2022-10-04-2022.pdf
https://www.hsk.dk/media/4812/susanne-glasius-kandidat_hsk_bestyrelse.pdf
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9. Valg af suppleant for  

a. Suppleanter indstillet til valg er: 

1. Valg af bestyrelsesmedlem  
a. Michael Andersen stiller op som suppleant for kassereren og de to direkte 

valgte bestyrelsesmedlemmer  
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 
i. Suppleant er Sandra C. Trebbien. 

b. Konkurrenceafdeling 
i. Suppleanter er Signe Dam Lukowski og Jonas Nøddekær. 

c. Masters 
i. Suppleant er Lotte Bay Smidt. 

d. Vandpolo 
i. Suppleant er Charlotte Bremer Laursen. 

e. Synkroafdelingen 
i. Ingen suppleant er indstillet.  

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 senest mandag 25. 
april kl. 18.00 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.  

 

mailto:info@hsk.dk
https://www.hsk.dk/media/4789/indholdskrav-til-fuldmagt-marts-2022.docx
mailto:info@hsk.dk

