
Referat og beretning fra Svømmeklubben Triton Ballerups 
generalforsamling torsdag d. 6. september 2018 

 
1:  Valg af dirigent 
Niels Christensen blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt via klubbens hjemmeside.  
Ingen indvendinger mod dette  
 
2:  Valg af 2 stemmetællere 
Johan Müller og Anne Rishøj blev valgt til stemmetæller.  
Antal stemmeberettigede: 15  
Antal med fuldmagter: 1  
 
3:  Bestyrelsens beretning 
Beretning til ordinær generalforsamling den 6.9.2018 
 
Den nuværende bestyrelse blev alle valgt på den ordinære generalforsamling i januar 2018 og har nu siddet 
lidt over ½ år. Generalforsamlingen i januar 2018 erstattede den ordinære generalforsamling som skulle 
være afholdt i september 2017. 
 
Forud for sidste generalforsamling havde hele den forrige bestyrelse trukket sig. Formanden måtte 
fremlægge regnskab, og der var et underskud, herudover var der ikke et budget for 2018 (korrigeret til et 
retvisende). Den forrige bestyrelse havde ikke fået de forskellige udvalg i gang, og der blev på 
generalforsamlingen efterspurgt mere kommunikation fra bestyrelsen til de forskellige udvalg, og der blev på 
generalforsamlingen efterlyst mere klar bemyndigelse af kompetence til de forskellige udvalg. Herudover var 
der nogen konflikt i trænergruppen i k-afdelingen. Det skal også nævnes, at Anni sagde ”ja” til at være 
kasser, såfremt at hun af generalforsamlingen fik håndslag på at ”nogle” ville overtage hendes funktioner på 
kontoret. 
 
Bestyrelsen blev valgt. Nogle frem til denne generalsamling og resten frem til september 2019 (se 
indkaldelse). Der blev nedsat udvalg og de blev helt eller delvist fyldt med mellemmer. Den nye bestyrelse fik 
til opgave at definere kompetencen og uddelegere denne. Herudover at udarbejde budget for 2018, at få 
overblik over økonomi, og få se på samarbejdet mellem trænerne i k-afdelingen. 
 
Bestyrelsen har haft planlagte møder hver 14. dag frem til maj, og har herefter haft planlagte møder den 2. 
mandag i hver måned (2. gange). Herudover har der været et større antal ad hoc møder af forskellige art. 
Det viste sig ret hurtigt, at der var alvorlige samarbejdsproblemer mellem trænerne i k-afdelingen, og at 
denne utilfredshed med hinanden var bragt ud på kanten af bassin, hvor mange svømmere og forældre var 
involveret i uenigheder og konflikter. 
 
Herudover viste det sig ret hurtigt, at Svømmeklubbens Tritons økonomi ikke hang sammen. At der var en 
negativ egenkapital på ca. ½ million, at klubben ikke kunne klare sig igennem sommeren, og at der ikke ville 
være penge til lønninger og drift. 
 
Bestyrelsen første beslutning var nok at fyrer de 2 fuldtidstrænere Karsten Olesen og Morten Marstrand, da 
der ikke var økonomi til lønninger, samt at varsle Åge om at der over sommer ville være en genforhandling af 
hans kontrakt. Klubben svømmere og forældre i k-afdelingen blev orienteret om ovenstående. Michael 
Rasmussen påtog sig ansvaret for, at stå i spidsen for en genopbygning af k-afdelingen delvist sammen med 
k-udvalget, og et nedsat ansættelsesudvalg. Jeg tror dem som på sidelinjen har fulgt Michael Rasmussen, 
har set at han på intet tidspunkt har stået stille. Når man er i hallen, har han enten været i dialog med 
forældre og svømmere, eller været fordybet i dialog med trænere. Der er hele tiden søgt efter de bedste og 
mest holdbare løsninger, og de blev til sidste fundet i Mads Maj og herefter Asgar, da Åge gjorde 
opmærksom på at han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt med Triton. 
 



At vi i dag har en k-afdeling med udsigt til en fremtid som fortsat kan tiltrække svømmere, kan vi i høj grad 
takke Michael Rasmussen, men også flere forældre som har støtte op om ham i kaotiske tider, hvor mange 
ikke troede på projektet. 
 
Jeg kan ikke snakke om bestyrelsesarbejde i det ½ år uden at nævne Anni. Anni som lige som Michael ikke 
har stået stille, men konstant….og jeg mener virkelig her konstant har arbejdet på Svømmeklubbens Tritons 
overlevelse. Anni har ud over at være kasser, fortsat haft ”andres” opgaver på kontoret, herudover har hun 
være nærværende i alle opgaver bestyrelsen har haft. Da et bestyrelsesmedlem blev sygemeldt, greb hun 
også alle de opgaver der faldt igennem i svømmeskolen. Jeg vil uden at overdrive på nogen vis sige, at vi 
alle skylder Anni en stor tak for hendes indsats, og havde det ikke være for hendes enorme indsats, så tror 
jeg ikke vi, at Triton havde overlevet. 
 
Andre store opgaver bestyrelsen har stået overfor har været, at genoprette tilliden mellem bl.a. Ballerup 
Kommune og Triton, samt SVØM og Triton, samt at få sendt et signal til svømmeverden om, at der er ro i 
Triton. 
 
Så har der været Triton åben som blev det største vi har haft, og her kan vi igen takke de forskellige udvalg 
og Michael Rasmussen for et veludført job, og en stort økonomisk hjælp til Triton. Herudover har der været 
flere flotte initiativer hvor forældre har tjent penge til klubben, som eller ville være gået til svømmerne. Det 
har været delt pjecer før sommerferien og i slutningen af sommerferien, får at få medlemmer. 
 
Bestyrelsen har stort set arbejdet med brændslukning, at skabe overblik og finde akutte og langvarige 
løsninger. Det arbejde bestyrelsen sagde ja til i januar er ikke det arbejde vi har haft. Jeg tror ikke der er 
nogen i bestyrelsen som ikke har været ærgerlige over de opgaver der hele tiden opstod. Stort set hver gang 
vi åbnet et skab, så hoppede der problemer ud i hovedet på os. Det er en oplevelse, at rigtig få ting i klubben 
fungerede og at der ikke var overblik. Jeg oplever ikke, at det har været nemt at være i bestyrelsen for nogen 
af os. 
 
Bestyrelsen har pga. ovenstående ikke løst de opgaver vi fik, men mange andre. At få beskrevet de 
forskellige udvalg og få dem til at fungere henstår fortsat. Særligt svømmeudvalget og sponsorudvalget/ 
tøjudvalg er tomme og her skal vi på denne generalforsamling bruge medlemmer. Det skal være medlemmer 
som har kompetencer for at gå ind i arbejdet, samt er indstillet på at der er opgaver der skal løses. Der vil 
senere være valg til bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder hårdt også mellem hvert møde. Så går du ind i 
bestyrelsesarbejde, så skal du påregne en del arbejde og i perioder meget. 
 
Vi kan nu love, at der er rettet op på mange ting - der er udstukket en klar og lysere retning for klubben. Der 
er fortsat brug for hænder, arbejdslyst og ideer så den nye udvikling kan få plads og rum.  
 
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen  
 
 
4:  Fremlæggelse af revideret regnskab 
Årets resultat viser et underskud på 514.778 kr. Klubbens egenkapital er nu -471.913 kr.  
Ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet  
 
 
5:  Fremlæggelse af budget for det kommende år 
Budgettet for 2018/2019 blev fremlagt. Det viser et forventet overskud på 1500 kr.  
 
Spørgsmål i forbindelse med budgettet:  
 
Er det fra bestyrelsens side forventet at egenkapitalen er positiv igen om 2 år?  
Bestyrelsen: Nej, det er ikke målet. Men bestyrelsen håber at egenkapitalen kan være 
positiv efter 4-5 år.  



 
Hvorfor er det budgetterede tilskud fra Ballerup Kommune så markant lavere end beløbet 
fra det realiserede regnskab fra 2017/2018?  
Bestyrelsen: Ballerup Kommune gav i 2017/2018 et ekstraordinært stort tilskud i seneste 
sæson pga. af lukningen af EKB  
 
Der er budgetteret med sponsorindtægt på 90.000 kr. Hvorfor er dette beløb så relativt 
lavt? Hvorfor er der ikke tøjsponsor m.m.?  
Bestyrelsen: Der mangler, desværre, i den grad medlemmer i sponsorudvalget. Lige 
præcis dette udvalg vil kunne have mulighed for at generere flere penge til klubben.  
 
Budgettet blev godkendt 
 
 
6:  Forslag fra bestyrelsen  
Ingen 
 
 
7:  Indkomne forslag fra medlemmer  
Ingen forslag indkommet 
 
 
8:  Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde 
 
A) i lige årstal vælges Kasserer, 3 bestyrelsesmedlem, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
 
B) i ulige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. 

Kasser Anni Børsting er på valg og ønsker genvalg - Anni blev VALGT  

Bestyrelsesmedlem Michael Stjernholm er på valg og ønsker ikke genvalg. Posten er 
opslået for klubbens medlemmer.  - Flemming stillede op til bestyrelsen og blev 
VALGT  

Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen er på valg og ønsker genvalg. - Michael blev 
VALGT  

Rikke Toft er på valg og ønsker genvalg. Rikke blev VALGT  

Suppleant/Vikar for et bestyrelsesmedlem, der pt. er sygemeldt og ikke på valg. - 
Christine, der sidste år blev valgt som suppleant for en 2 årig periode træder ind i 
bestyrelsen ind til bestyrelsesmedlemmet, der er sygemeldt eventuelt er tilbage igen  
Klubben har valgt ekstern revisor til klubbens aktivitetsregnskab til Ballerup Kommune og 
intern revisor til foreningsregnskabet. 
 
 
 
 



9:  Eventuelt 
- Bestyrelsen efterlyser medlemmer til klubbens forskellige udvalg. Disse udvalg er 

altafgørende for en konkurrencedygtig klub.  
Specielt Sponsor- og svømmeskoleudvalget mangler medlemmer.  
Bestyrelsen vil sende en mail ud til alle medlemmer i klubben.  

 
- Spørgsmål til bestyrelsen: Vil bestyrelsen se på og forsøge at ensrette et form for 

kommunikationsniveau på de forskellige hold.  
Bestyrelsen og K-udvalget vil se og arbejde på dette  

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20.15  
 
 
Christine Palmund, Referent  

 

 
 


