Referat og beretning fra Svømmeklubben Triton Ballerups
generalforsamling torsdag d. 5. september 2019
1.Valg af dirigent
Niels blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via klubbens
hjemmeside.
Ingen indvendinger mod dette
2. Valg af 2 stemmetællere
Signe og Mads blev valgt som stemmetællere
Stemmeberettigede: 25
3. Bestyrelsens beretning
Året, der er gået, har været væsentligt mere roligt end året før. Ikke fordi der ikke har været mange
opgaver og ting, som skulle løses, men fordi der har været et større overblik over de opgaver, som
ligger.
Bestyrelsen har afholdt møder en gang om måneden og herudover haft enkelte møder om særlige
emner. Herudover har hvert bestyrelsesmedlem haft opgaver i de enkelte udvalg. Samarbejdet med
Ballerup Kommune er kommet mere på plads, og vi har i samarbejde med kommunens konsulent
startet opdateringen af klubbens strategi.
Der har i det store hele været ret meget styr på konkurrenceafdelingen takket være Michael og
stævneudvalgets store indsat. Vi har ansat en ny træner på årgangsholdet uden de store
udfordringer. Der er udarbejdet retningslinjer for fordeling af opgaver som officials, så alle er med
til at tage ansvar for denne del. Stævneudvalget løser deres opgaver flot og proaktivt.
Eventudvalget har fungeret fint og har løftet både små og store opgaver i forbindelse med stævner
og sociale arrangementer. Der er kommet godt gang i et tøj- og sponsorudvalg, hvor tøj og
svømmeudstyr købes med gode rabatter til medlemmer af klubben.
Svømmeskole-udvalget har ikke været eksisterende. Dette udvalg har været ramt af sygdom,
hvorfor opgaver har været løftet ad hoc, særligt med hjælp fra Anni. På trods af dette, har der igen
været fremgang i medlemsantal, og der er sket enkelte nye tiltag. Der har dog i årets løb været
problemer med kommunens skolesvømmehaller, og der har været lukket flere gange pga.
nødvendige reparationer. Pt. har Ballerup Kommune oplyst, at der ikke er økonomi til at reparere
svømmehallen på Skovlunde Lokalkontor. Lukningerne har betydet aflysninger og flytninger af
hold, hvilket har resulteret i store, akutte arbejdsopgaver, som Anni har grebet og løst. Det er dog
bekymrende at kommunen ikke har økonomi til at få istandsat svømmehallen på Skovlunde
Lokalkontor, da det giver os væsentligt mindre vandtid.
I svømmeskolen har vi nået mål om at øge kvaliteten i undervisningen, gøre undervisning mere
ensartet og undgå aflysninger. Herudover er undervisning gennemført af trænere og der er etableret
bedre dialog mellem trænerne, så de bedre har mulighed for at hjælpe hinanden.

Der er kommet et nyt hold mellem svømmeskolen og talentholdet, som er med til at sikre en god
overgang videre fra svømmeskolen, hvor de enkelte børn har mulighed for at få en forsmag på,
hvad det vil sige at være en del af Tritons konkurrenceafdeling og tilpasse sig de krav, der stilles til
svømmere og forældre i konkurrenceafdelingen.
I budgetet for i år planlagde vi, at det var ok at gå i nul. Vi er dog kommet ud af perioden med et
beskedent overskud, hvilket Anni vil fortælle om, når regnskabet gennemgås.
Vi er nået langt og har fået sat gang i en god fremadrettet proces, hvor Triton er i en god udvikling
– det kan vi i stor grad takke mange forældres store indsats i udvalgsarbejdet for, og fra bestyrelsens
side en samlet kæmpe stor indsats gennem året fordelt på alle og løftet af alle efter bedste evne.
For fortsat at udvikle klubben og bringe den tilbage på fode igen, håber jeg, at mange vil se sig selv
som del i det kommende arbejde i bestyrelsen, da det er en forudsætning for, at klubben kan driftes
og udvikles.
Spørgsmål til beretningen:
• Hvor mange medlemmer har vi mistet pga. situationen lukning af Skovlunde Lokalkontor?
- Det er lidt uvist, men der er forsøgt at flyttet rundt på holdene, herunder er der åbnet
hold i EKB.. K-holdene har derfor mistet lidt træningstid i EKB for at give tid til nogle
svømmeskolehold i EKB
•
•

Ros fra salen til bestyrelsen for at få klubben tilbage på sporet.
Ros til alle ansatte for at arbejde ekstra og tage en ekstra tørn for at

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Årets resultat viser et overskud på 72.572 kr. Dette betyder at klubbens egenkapital nu er 399.341kr.
•

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer var der i året?
- Svært at gøre op – men ca. 600 fuldtidsbetalende medlemmer

•

Hvor mange regner vi/I med at svømmeskolen/motionsafdelingen realistisk kan stige i
medlemskab?
- Vandtid kan teoretisk give op til 300 medlemmer mere, men det kræver flere på holdene,
som nedsætter kvaliteten og at vi får fuld besat fx lørdag morgen kl. 8 og fredag
eftermiddag, hvilket er meget vanskeligt. Men i klubbens strategi er det målet at stige 50
medlemmer hver år i de kommende år.

Regnskab godkendt
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Budgettet for 2018/2019 blev fremlagt. Det viser et forventet overskud på 40.500 kr.
Spørgsmål:
•

Kan man kræve at svømmerne arbejder gratis for til et af årets events – og at alle pengene
går til klubben:

-

•

Det kan være svært at kræve. Dels har nogle familier brug for indtjeningen og dels
arbejder K-svømmerne generelt fint for at hjælpe klubben. Deler flyers ud, hjælpere til
stævner m.m.

Hvornår forventer bestyrelsen at egenkapitalen er i 0?
- Det er svært at spå om. Det er ikke målet at nå i 0 hurtigst muligt. Men jo flere der byder
ind i udvalg og hjælper med eksempelvis sponsorarbejde m.m. – jo flere penge kan
klubben naturligvis tjene

Budget godkendt
6. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
7. Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen forslag
8. Valg af formand for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 1
suppleant og 1 revisor
Formanden er på valg: Mark ønsker ikke genvalg - Thomas Fremming Valgt som formand
Finn er på valg – og ønsker ikke genvalg - Jesper Waterval Valgt for 2 år
Susanne er på valg – og ønsker ikke genvalg - Emil Andersen Valgt for 2 år
Rikke ønsker grundet sygdom ikke at være med mere – har 1 år tilbage - Christine Palmund er
Valgt for 1 år
Suppleanten er på valg: Peder Valgt
Dennis Mammen ønsker genvalg som revisor: Valgt
9. Eventuelt
* Alkohol-politik i klubben. Er det ok at svømmerne drikker alkohol m.m. i og omkring klubbens
faciliteter.
- Klubben har en alkoholpolitik. Debat omkring hvorvidt det er ok, at svømmerne på junior/senior
selv arrangerer fester i klubhuset i fritiden, hvor alkohol indtages.
* Information fra Michael Rasmussen: På junior/senior-holdet bliver der i år satset ekstra – og
Teamballerup pengene er bl.a. til mentaltræningsforløb, kondi-test m.m.
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20.35
Christine Palmund, Referent

