
Referat og beretning fra Svømmeklubben Triton Ballerups 

generalforsamling mandag 27 september 2021  

 

1.Valg af dirigent  

Gert blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via klubbens 

hjemmeside. Ingen indvendinger mod dette  

 

2. Valg af stemmetællere  

Niels blev valgt som stemmetæller Stemmeberettigede: 13(16)  

 

3. Bestyrelsens beretning 

Tritons Bestyrelses beretning for sæsonen 2020/2021 

En sæson præget af Covid-19 med diverse restriktioner, men på trods af dette bliver der kæmpet 

positivt med både økonomi, svømmeskole og de sportslige præstationer. 

 

Sæsonen 2020/2021 må igen betragtes som udfordringernes år grundet at Covid-19 igen satte 

dagsorden på vores klub og dennes aktiviteter. 

 

På generalforsamlingen i 2020 blev der valgt ny kasser Klaus Risager og bestyrelsesmedlem Rasmus 

Jørgensen. Bestyrelsesmedlem Flemming West var på valg, hvor Flemming blev genvalgt for 2 år. Der 

manglede derfor en sidste kandidat til bestyrelsen, og generalforsamlingen blev lukket uden at den 

sidste og 7. bestyrelsespostblev besat. 

7 bestyrelsesmedlem Trine Møller blev i oktober 2020 valgt til bestyrelsen af den sidende bestyrelse. 

I perioden meldte Sygemeldte Formand sig ud af bestyrelsen og konstitueret formand Jesper 

Waterval forsatte som formand. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med følgende opgaver og emner i sæsonen. 

• Fokus på Corona og dennes påvirkning af vores forening. 

• Øget fokus på økonomien i vores klub. 

• Fokus og øgning af medlemmer i klubben, både svømmeskole og konkurrence afdeling. 

• Fokus og fastholdelse af ATK  

• Mønsterklubsanalyse – En del af vores samarbejde med Ballerup Kommune. 

• Fokus på vores samarbejde med Team Ballerup. 

 



Svømmeskolen: 

Svømmeskolen startede sæsonen 2020/21 næsten normalt. Dog var vi udfordret af 

forsamlingsrestriktioner i omklædningsrum og forældreadgang. Vi har fantastisk gode stabile 

instruktører og hjælpetrænere. Vi var fortsat ramt af, Skovlunde Lokalkontor har været lukket i 

denne sæson. Til erstatning forsatte vi med 3 hold i East Kilbride Badet.  

Sæsonen 2021/22 er kommet godt fra start, hvor mange hold er helt fyldte. Vores fantastiske 

Instruktørerne forsøger at flytte rundt på børnene efter deres svømmeniveau, og i den kommende 

tid vil der også være fokus på at spotte nye talenter til Boble holdet.  

Corona ramte igen svømmeskolen hårdt og var lukket fra december 2020 til april 2021. Det betød 

desværre, at svømmerne ikke fik den fornødne undervisning, og at vi ikke kunne evaluere 

svømmerne på en normal måde og give den korrekte anbefaling om, hvilket hold de skulle vælge i 

sæsonen 2021/22. Endvidere kunne vi ikke rekruttere til Bobleholdet. Derfor er det et fokusområde 

som har høj prioritet her i efteråret. 

I nedlukningsperioden har bestyrelsen således arbejdet med at forberede de tiltag som kunne gøres 

når der igen blev åbnet. Nogle af de tiltag som er sat i værk er: en T-shirt til de svømmere som 

trofast støttede op om klubben under nedlukningen, tilsvarende er der afholdt Store lege dage der 

blev bygget bro mellem svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. Bestyrelsen vil i den kommende 

sæson kigges videre på, hvorledes vi kan give svømmerne en endnu bedre oplevelse af at være 

svømmer i Triton. 

Sæsonen startede op igen efter Corona i april og her fik vi stor hjælp fra trænerne, de afsluttede 

sæsonen med en forlænget sæson på 1 måned, hvilket var til stor glæde for vores Corona ramte 

medlemmer.  

Bobleholdet, som er Tritons overgangshold fra Svømmeskolen til konkurrenceafdelingen, blev 

startet op i sæsonen 2018/19. Vi arbejder derfor på holdets muligheder for at rekruttere nye 

svømmere fra svømmeskole til konkurrence afdeling. Vi har i 2019/20 startet et samarbejde med 

Dansk svømmeunion (via vores 3 partsaftale med Ballerup kommune og Dansk svømmeunion), vi har 

fortsat dette samarbejde i den forgangne sæson men grundet Corona har det desværre ikke udviklet 

sig yderlig. 

Vores svømmeskoleleder gennem de sidste år Megan sagde sit job op i Maj 2021, stor tak til Magan 

for de sidste års store indsats. 

I August 2021 startede vores nye svømmeskole leder Victoria Francke – Victoria har de sidste år 

prøvet kræfter med de fleste hold i svømmeskolen og er godt klædt på til at løfte svømmeskolen til 

nye niveauer – stort velkommen til Victoria. 

 

Konkurrenceafdelingen. 

Konkurrenceafdelingen kom godt fra start i den nye sæson og vores trænere fik hurtigt styr på 

svømmerne og deres form, det var dog lidt sværere med stævner da vi var ramt af 

forsamlingsforbud, der gjorde det meget svært/umuligt at afholde stævner, hvor alle kunne deltage.  

Talentholdet har trænet normalt indtil nedlukningen i december 2020 og startede op igen i april 

2021, hvor vi fik nogenlunde normal sæsonafslutning. I nedlukningen blev det til en masse Dryland 

træning via Zoom. Det blev ikke til mange stævne i sæsonen for de unge svømmere grundet Corona. 



Årgangsholdet kom også godt fra start og trænede hårdt frem mod de kommende mesterskaber 

m.m., men de måtte også lukke ned pga. Corona. I nedlukningen har de også tørtrænet både via 

Zoom og udendørs når det var tilladt. 

 

Eliteholdet kom også godt fra start og formen blev bygget op. Eliteholdet er det hold der på den ene 

side var mindst berørt af Corona da nedlukningen ramte Danmark, 22 af de 28 svømmere gik under 

betegnelsen professionelle og fik mulighed for at træne normalt i hele perioden, og med den store 

fordel de ikke skulle dele hallen med andre. På den anden side for de svømmere, der måtte stå 

udenfor, var det måske dem der blev ramt hårdest, dels specielt fordi de socialt blev afskåret fra at 

deltage med resten af holdet og dels fordi de efterfølgende i en længere periode vil skulle kæmpe sig 

tilbage til det niveau de havde før Corona. Der var 6 svømmere som netop ikke havde kravtider til at 

kunne fortsætte med at træne. De har trænet på land sammen med årgangsholdet. 

 

Hvad er der sket i konkurrenceafdelingen i sæson 2020/2021 

• Pandekage Cup 2020 blev aflyst grundet Corona 

• Triton Open 2021 blev aflyst grundet Corona 

• DJM blev en anderledes opsætning grundet forsamlingsforbud – Pigerne svømmede i Greve 

og drengene tog en tur til Århus. Til begge stævner blev der svømmet flot – Det blev til et 1 

Danske juniormester Liva Stjernholm og flere flotte medaljer, placeringer og ikke mindst 

resultater. 

• Igen et mesterskab præget af Corona - DMK, Guld til Signe Bro og Liva, Gustav og Kasper 

blev Danske ungdomsmestre. 

• DHM blev desværre aflyst 

• Alle træningslejre blev desværre aflyst grundet Corona. 

• Øst Langbanemesterskaber blev aflyst. 

• OL Kvalstævne i Vejle bliver en Triton Succes Da Signe svømmer sig under kravtiden til EM og 

OL i 100 fri. 

• Danske Masters mesterskaber Aflyst 

• Danish Open afholdes i Tåstrup under restriktioner – men med flotte resultater for Triton. 

Liva Stjernholm og Dagmar Boeck svømmer under krav og kvalificerer sig til EJM 2021. 

• Signe svømmer EM i Budapest. 

• Signe udtages til OL – Det er 21 år siden sidst. 

• DM langbane junior og senior svømmes i Århus – Her bliver det til flot Dansk mesterskab til 

Josephine Kruse og Dansk Junior mesterskab til Mikkel Hjelm. Danske ungdomsmestre 

Gustav Stjernholm – Kasper Bonnichsen 

• Signe deltager til OL i Japan – og svømmer sig flot i finalen med den Danske 4X100 fri 

holdkap smat slutter som nr. 12 i 100 fri – Stort tillykke og flot præstation. 

• DMÅ bliver flyttet til september – dette grundet Corona og for at holde et mesterskab for de 

unge der er blevet snydt de sidste 1,5 år. 

• Desuden har vi i sæsonen afholdt mange mindre interne stævner med få deltagere fra andre 

klubber når det tillod sig. 

Det er en sæson der ikke opfylder Tritons visioner om brede og sammenhold i klubben grundet 

Corona og opdeling, men der bliver på klubbens topplan leveret flotte resultater til de Danske 

mesterskaber og ikke mindst internationalt. 



Motion 

Vores motion hold kører fint og er godt besat, dog igen med påvirkning og nedlukning grundet 

Corona. 

 

Frivillighed 

Vi oplever stadig der mangler hænder og det er svært at få frivillige til at hjælpe med at løfte 

klubbens opgaver når det behøves, vi opfordrer til at melde jer når vi beder om hjælp til diverse 

klubopgaver, det er lige fra opgaver som hjælp til, official, stævner, arrangementer m.m.  

Alternativet for manglende frivillige vil være færre arrangementer og tiltag for vores dygtige 

svømmere.  

 

Faciliteter 

Vi har i sæson 2020/2021 været så heldige at vi har modtaget bevilling for vores søgte Eltidsanlæg 

som er sat op i svømmehallen. 

Vi har desuden fået optimeret vores styrketræningsfaciliteter med nyt gulv og ikke mindst nye 

maskiner, vægte og bolde, finansieret af Team Ballerup. 

Vi har også søgt Corona pulje og denne er bevilget til udbedring af vores gård ved klubhus, vi har 

modtaget kr. 30.000,-, det er desværre ikke nok, så pt. er vi i forhandling med kommunen for videre 

forløb og muligheder. 

Fremtiden 

Vi kigger nu frem i tiden og vil have fokus på både vores svømmeskole og konkurrence afdeling. Når 

disse kører med de vores klubs gode medlemstal vil det automatisk spejle sig i en bedre økonomi til 

alles fordel, det kræver dog stadig nogle små og store indsatser fra bestyrelse og frivillige for at vi 

kommer helt i mål. 

Opgaverne for det næste år ligger blandt andet i følgende 

• Fokus på de gode historier – Tritons Image  

• Fokus på vores samarbejde med Team Ballerup og Svøm 

• Fokus på svømmeskolen, her menes både medlemmer og trænere 

• Fokus på rekruttering til konkurrence afdelingen fra svømmeskole. 

 

Tak ! 

Tritons bestyrelse vil gerne takke: 

• Trænere og instruktører - for et godt samarbejde i sæsonen og på trods af Covid-19 

udfordringer 

• Frivillige - for deres store indsatser. 

• Team Ballerup – For at støtte Triton økonomisk. 

• Ballerup Kommune  - For faciliteter og økonomisk støtte. 



• East Kilbride badets personale – for altid godt samarbejde. 

• Dansk Svømme union – For et godt samarbejde. 

• Samt alle vores sponsorer. 

 

Bestyrelsen 27.09.2021 

Formand: Thomas Fremming Udtrådt af bestyrelsen start 2021. 

Næstformand, K. ansvarlig samt fungerende formand fra februar 2020: Jesper Waterval 

Kasserer og svømmeskole: Klaus Risager 

Bestyrelsesmedlem og svømmeskole: Emil Andersen 

Bestyrelsesmedlem og Tøj: Flemming West  

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Jørgensen  

Bestyrelsesmedlem: Trine Møller  

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

Årets resultat viser et overskud på kr. 237.139,-. Dette betyder at klubbens egenkapital nu er kr. 

43.404,- . 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Budgettet for 2021/2022 blev fremlagt. Det viser et forventet overskud på kr. 26.526,- 

 

6. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag  

 

7. Indkomne forslag fra medlemmer 

Ingen forslag 

 

8. Valg af Formand for 2 år,  bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 

1 suppleant og 1 revisor  

Formandsposten er på valg: Konstitueret formand ønskede ikke genvalg – Bestyrelsesmedlem 

Rasmus Jørgensen blev valgt som formand. 

 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Bestyrelsesmedlemmer Emil Andersen og Jesper Waterval ønskede 

genvalg og stemt ind. 

 Bestyrelsesmedlem for 1 år: Trine Møller valgt for 1 år 

Bestyrelsesmedlem for 1 år(Rasmus plads): Dan Otzen valgt for 1 år. 



Suppleant: Emil Møhl 

Revisor: Gitte Boeck 

 

9. Eventuelt  

Der blev opfordret til at bakke op om klubben  

Hvis vi skal sørge for det er sjovt at være svømmer og medlem i vores klub skal der bruges kræfter 

fra forældre m.m. 

Tak til alle alle der støttede op om general forsamlingen.  

Jesper takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20.15 

 

 Jesper Waterval, Referent 


